
Kolbuszowa, dn.2l .06.2022 r.

Ogloszenie

Burmistrz Kolbuszowej, dzialajqc na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnodci po2ytku publicznego i o wolontariacie (D2.U.2020.1057,tj.),uznaj4c
celowo66 realizacji zadania publicznego, przedstawia do publicznej wiadomoSci ofertg
oryanizacji pozaruqdowej, tj. Chor4giew Podkarpacka Hufiec ZHP Kolbuszowa na zadanie
sluz4ce organizacji wypoczynku dzieci i rrrtodzieiry podczas wakacji pn. ,, Kolonia zuchowa -
,,Witamy w Narnii", ob6z harcerski ,,Powr6t do korzeni".

Oferta zlohona w dniu 14 czerwca 2022 r. mo2e zostal rozpatrzona w trybie tzw.
uproszczonym lub malych zleceh, gdyz spetrnia nastgpujqce warunki:

. wysokoSd dofinansowania zadariapublicznego wynosi 7 000,00 zl;

. zadanie publiczne ma by6 realizowane w dniach 16.07.- 06,08.2022 roku;

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty kazdy mohe zgLosil do niej uwagi.
Po rczpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacjq pozarz4dow+ umowa dotyczqca
rcalizacji zadnia pub liczne go.
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zgodnie z instrukciami

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

ll. Dane oferenta(-t6w|

'1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

chorqgiew Podkarpacka Hufiec ZHP Kolbuszowa ul. Hetmariska 9 35-045 Rzesz6w
RS 0000296261

es do korespondencji: Komenda Hufca ZHp Kolbuszowa
l. Obroric6w Pokoju 2L

100 Kolbuszowa
it:

el.508078060

2. Dane osoby upowa:inionej do
skladania
wyja5niefi dotyczqcych oferty (np.
imig inazwisko,
numer telefonu, adres poczty

Komendantka Hufca: Julita Stqpiefi, 508078060,
ulita.stepien@zhp.net.pl

elektronicznej)
udia.jelen @zhp. net.pl

lll. Zakres zadania publicznego

--r1. Tytul zadania publicznego Kolonia zuchowa ,,Witamy w Narnii", Ob6z harcerski ,,powr6t
do korzeni"

rbniczka Hufca: Klaudia Je|e.rt 72688232L

2. Termln reallzacJl zadanla
Publicznegs2)

Dqte
rozpoczgcia

Data
zakoriczeni
a

1Sy{gry!4y ipElqqania (wraz ze wskazaniem miejscaiego reatizacji)
Hufiec ZHP Kolbuszowa po raz kolejny jest organizatorem wypoczynku dla dzieci i mtodziezy ,rr"tzonyih
ufcu. Od 20L6 roku organizujemy letnie obozy i kolonie, dla dzieci od 7 do 18 roku |ycia. Z kazdym roki
rzybywa nam chqtnych uczestnik6w, co Swiadczy o atrakcyjnoici i du2ym zaufaniu rodzic6w naszych zuch6
harcerzy. W tym roku organizujemy tygodniowq koloniq dla mlodszych dzieci w Zalesiu - dla 60 uczestnik6
L4 dniowy ob6z harcerski dla starszych- L00 uczestnik6w, w Foluszu (kujawsko-pomorskie). organizowan

cz nas wyjazdy eeehujq sig oryginalnym programem, staramy siq, aby uezestniey poznawaliwalory nasz
raJu, rok roeznle zmlenlamy mlejsea I rejony 0162 tematykq przewodniq naszych obszdw, W zeszlym rokr
pqdzal16my czas na Pojezierzu Mazurskim zgtqbiajqc historiq rycerstwa i Krzyzak6w na zlemiach polskich

wiedzili$my Malbork i pola Grunwaldu. W tym roku bqdziemy poznawai historiq pierwszych

l.Organadministracjipublicznej, lBurmistrzKolbuszowej

do kt6rego adresowana jest oferta lUl' 
obroricow Pokoju 21

2. Rodzaj zadania publicznegol) lorganizaeja wypoczynku dzieci i mtodzieiy podczas wakaeji
_-__1_

iedzimy kolebkq chrzeScijaristwa Gniezno igr6d w Biskupinie. Nasze obozy i kolonie prowadzone sq

16,47.2022 )6.48.2022
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€eia z surwiwelu i buehereftu, a takie teehnik hareprskieh. Feniewai nase ob6z bqdiie nad jcliorpm nil
rraknie te2 zajgi wodno-2eglarskich; rozwijania umiejqtno3ci ptywania l6dkami i kajakami. podczas koloni
howej w Zalesiu (niedaleko Zembrzye i Wadowie) zuchy poznajq uroki Beskidu Zywieekiego
kowieekiego, kulturq regionu, a to wszystko wplecione w t€matyke Narnii i historii bafniowej, ponad

ieciwezmq udziatw zajqciach z majsterkowania, artystycznych i sportowych. tqcznie na obu formach bqdz
lpoczywa(okolo 120 dzieci i mlodzieiy z Gminy Kolbuszowa. Mamy wir6d uczestnik6w wiele rodzefistw
lramy siq aby oplaty za ob6z i koloniq byty w zasiqgu rodzin. Stqd bardzo liczymy na pomoc
nansowaniu naszego przedsiqwziqcia - zwlaszcza,ie ceny transportu znacznie wzrosty i sq duiym kosztr

lla naszei organizacji. Bqdziemy bardzo wdziqczni za pomoc finansowa w organizacji transportu na nasz
koloniq. Bardzo dzigkuiemy za dotvchczasowe wsoarcip naszpi nrsanbaeii

t) Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadari okreslonych w art, 4 u$tawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o
dzialalno$ci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. lJ. z2O1g r. poz. 450, z poln. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie moZe byi dluzszy niz 90 dni.

rezu ltat6r! realizacj i zadan ia

Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiqgnigcia

rezultat6w {warto6f

Spos6b monitorowania
rezultat6w l2r6dlo

informacji o osiqgnigciu
wskatnika

spqdzanle czasu przez

- zajqeia w terenie,
ruchowe i sportowe, bez

olecznych, samodzielno5ci i

I mlodziei rozwlnq swojq
awno$d fi zyeznq, podniosq
pornofd. Nie bqd4 korzystaly z

tacJa obozowa, plan dnla,
jqcia na fanpage'u hufca.

budowania relacji,
tywnodci, komunikacji, a

zajqcia z przeciwdzialania

obozowa, plan dnia,
ty zajq6, zdjqcia na fanpage'u

nowych region6w
, na obozie - poznanie

chrze$cijaf stwa i iycia

i mlodziei poznajq iycie
zych Slowian - ich kulturq i

bqdq uczestniczyd w
do Biskupina iGniezna, a

Kruszwicy i Strzelna, wezme
zial w warsztatach i zajgciach

tyeia pierwszych Slowian
takie poznajq okollezno(cl Chrztu

Kr6tka charakterystyka Oferenta
ofercie otaz zasob6w, kt6re be
wykorzystane w realizacji zadania

ZHPKolbuszowastaleorganizujewydarzeniamajqcenacelu,po*ii..t,,i@
oraz

eranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury. od wielu lat jesteSmy organizatora
rczynku dzieci i mtodzieiy podczas w czasie wolnym: wakacyjnym i zimowym a tak2e w czasie szkolny

asi uczestnicy i ich rodzice sq zadowoleni z proponowanych form biwak6w, rajd6w, warsztat6w, konkurs6w,
ljEc sportowych. Dzieei i mlodzieiy w gminie i w powiecie ciqgle podnoszq swoj4 sprawnoic fizyczna,

nowe umiejqtnoici i uczq siq nowych aktywno$ci,
a co dzied organizujemy zbi6rki (spotkania) w harc6wkach dzialajqcych przy szkolach lub w terenie (w
kresie pandemii gl5wnie w terenie). wiele pomocy do prowadzenia zajqi druzynowi wraz z komendq hufca
rzygotowujq samodzielnie. Nasi instruktorzy sq wykwalifikowanq kadrq, kt6ra swoje dzialania podejmuje
r wolontariacie.



lV. Szacu n kowa ka lku lacja koszt6w realizacj i zadan ia pu blicznego

V. O5wiadczenia

OSwiadczam(-my), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalno$ci
po2ytku pu blicznego oferenta(-t6w) ;

2) pobieranie Swiadczen pieniq2nych bqdzie sig odbywac wylqcznie w ramach prowadzonej
odplatnej dzialalno6ci poiytku publicznego;

3) oferent* / oferenci* skledajqcy niniejszq ofertg nie zalega(td. / zelega(14* z oplecaniem
nale2no6ci z tytulu zobowiqzai podatkowych;

4) oferent* / oferenci* skladajqcy niniejszq ofertg nie zalega(-jq)" lzalega(-jq). z oplacaniem
nale2no6ciz tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w czg6ci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* /
innq wla6ciwq ewidencjq.;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oazzelqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem
prawnym ifaktycznym;

7) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, pzetwaaaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w
informatycznych, osoby, ktorych dotyczq te dane, zloZyly stosowne o6wiadczenia zgodnie
z przeplsamio ochronie danych osobowych.
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(podpis osoby upowa2nionej lub
podpisy
os6b upowaznionych do sktadania
o6wiadczefl
woli w imieniu oferent6w)
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Lp. Rodzaj kosztu Z dotacji Z lnnyct
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1.
Koszt 1 Transport na kolonig
zuchowa

6000 2000 4000

2.
Koszt 2 Transport na ob6z
harcerski

1 3000 5000 8000

5. Koszt
Suma wszystkich koszt6w realizacji

zadania
1 9000 7000 12000


